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بث فتح للشائعات واألخبار الكاذبة وافتعال البلبلة، وقد تم ضبط العديد من أفرادهم قدموا 

معلومات لالحتالل وقام االحتالل بناء عىل ذلك بأعامل تدمريية واستشهد مواطنون وناس من 

ورائهم.

بعض  بوجود  تسبب  ما  غزة  يف  العاملة  األمنية  األجهزة  لدى  الخربة  قلة  من  شكوى  هناك  س: 

التجاوزات، كيف هو الواقع اليوم، وكيف تتجاوزون ذلك؟

يف  وبأبنائنا  بأنفسنا  نرتقي  أن  استطعنا  تعاىل  الله  بفضل  ألننا  املايض،  من  أصبح  االنطباع  هذا  ج: 

األجهزة األمنية، وخالل العامني القادمني فإننا سنقوم بتخريج فوج من كلية الرشطة الفلسطينية، 

وأصبح لدينا خبة واسعة ومتقدمة يف مجاالت العمل املتخصص، وأيضاً من خالل الحمالت التي 

نقوم بها أصبح أفرادنا يكتسبون الخبة العملية يف التعامل مع الناس ومع الواقع، وهنا أقول أن 

هناك حمالت جديدة ستعقب حملة “هيبة الرشطي وكرامة املواطن”، حملة تتعلق بخدمة أبناء 

شعبنا الفلسطيني يف كافة املجاالت، وسيكون هناك برامج تطوعية وعملية فّعالة ترشف عليها 

الوزارة بهدف االرتقاء بالعمل امليداين، وهنا أؤكد عىل نقطة ذكرتها وهي أننا انتقلنا من السيطرة 

األمنية إىل الحضارة األمنية، أي تقديم األمن بطريقة حضارية وراقية.

وثيقة رقم 301:

أصبحت  املقاومة يف قطاع غزة  أن  فيها  يؤكد  إسامعيل هنية  مقابلة مع 
أقوى301 

26 كانون األول/ ديسمب 2010

أجرى املقابلة ضياء الكحلوت، غزة

س: هناك تصعيد ميداين يف غزة وحديث إرسائييل متصاعد عن أن غزة ومقاومتها متتلك أسلحة أكرث 

تطوراً، ما مقصد هذا الكالم اإلرسائييل؟

ج: املعروف أن االحتالل اإلرسائييل يستند إىل عقيدة عدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وهو أحياناً 

عندما ينفذ العدوان يلجأ إىل أسلوب التمويه والتحريض واملبالغة يف القوة املضادة حتى يكون 

الكالم  أن  نرى  نحن  الفلسطيني.  الشعب  ضد  الباطشة  القوة  الستخدام  العامل  أمام  مبراً  ذلك 

اإلرسائييل يندرج يف هذا السياق، هو محاولة تضخيم قوة املقاومة يف غزة ليبر لنفسه العدوان 

الذي رمبا يحرض له ضد غزة ورمبا ضد املنطقة بشكل عام.

الفلسطيني،  الشعب  عن  املرشوع  الدفاع  إطار  يف  تريد  ما  متلك  أن  املقاومة  فصائل  حق  من 

ولكن هناك كثرياً من األضاليل واألكاذيب التي ظهرت عىل مستوى الخطاب اإلعالمي والسيايس 

اإلرسائييل.

س: ملاذا هذا التضليل؟
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ج: كام ذكرت هو محاولة تبير للجرائم التي يقوم بها ألنه بعد انتهاء الحرب )2008–2009( حتى اآلن 
هناك أكرث من 240 شهيداً وهناك أكرث 2300 جريح، والعديد من املقرات واملدارس واملؤسسات 

التي تم قصفها، واليوم ونحن نجري هذا اللقاء كان هناك استشهاد اثنني صباحاً يف خان يونس.

هناك جرائم ترتكب من قبل االحتالل، فهو يريد أن يبرها أمام العامل بأن ما يقوم به أمر طبيعي 
ألن هناك شيئاً خطراً يف الطرف اآلخر.

س: هل تعتقدون أن إرسائيل جاهزة لخوض حرب جديدة؟

ج: ال نستطيع تقدير طبيعة جهوزية العدو، هو دامئاً يفكر مبنطق العدوان عىل الشعب الفلسطيني 
النفسية، رمبا هناك  الحرب  يندرج يف سياق  السياق  كثري من  أن يف  واملنطقة بشكل عام ورمبا 
الحرب  جراء  به  لحقت  التي  الفضائح  كانت  سواء  غزة  قطاع  نشوء حرب ضد  إلمكانية  كوابح 
األخرية أو بانشغاله بالوضع الداخيل وأزماته أو ملفات إقليمية أكب، قد تكون الحرب مستبعدة 
الشعب  العدوانية ضد  نواياه  تخىل عن  قد  العدو  أن  يعني  ال  لكن هذا  ]القريب[  املنظور  يف 

الفلسطيني.

س: غزة تعيش الذكرى الثانية للحرب، هل تعتقدون أن غزة أقوى من قبل؟

آثار  زال  ما  كان  وإن  العدوان  آثار  من  الكثري  تتخطى  أن  الله  بفضل  استطاعت  غزة  صحيح،  ج: 
بسبب  معالجتها  نستطع  ومل  وقامئة  ماثلة  كثرية  جهات  ومن  والحصار  اإلعامر  لجهة  العدوان 
الحصار املفروض عىل غزة، ولكن غزة اليوم وشعبها ومقاومتها أقوى مام كانت عليه وقت الحرب 

السابقة.

س: دعوتم يف كلمتكم مبهرجان انطالقة حامس الـ 23 إىل قراءة وتفحص بيانات كتائب عز الدين 
القسام التي أعلنت يف وقت الحق، ماذا كنتم تقصدون بذلك؟

تخلت عن مرشوع  الحركة  أن هذه  يصورون  بحامس ومسريتها  املس  يحاولون  الذين  من  كثري  ج: 
وانقسامات  هناك خالفات  أن  ترويج  يحاول  من  وهناك  الحكم،  دخولها  بعد  وخاصة  املقاومة 
داخل حامس. اإلحصائية التي قدمت أمس من القسام أعطت رسائل عدة أولها انضباطية عالية 

بالعالقات داخل هذه الحركة، والحركة موحدة يف مواقفها السياسية وامليدانية.

ودخول حركة حامس عىل الحكم مل يكن عىل حساب مرشوع املقاومة، 58% من شهداء القسام 
حامس  دخول  بعد  نفذت  القسام  عمليات  من  و%32  الحكم،  حامس  دخول  بعد  استشهدوا 
آالف  منها  وأصيب  الشهداء  آالف  قدمت  حركة  عن  نتكلم  فنحن  الثالثة  النقطة  أما  الحكم. 
الشعب  تاريخ  يف  تاريخية  تحول  نقطة  شكلت  حركة  هذه  الصهيوين،  العدو  يد  عىل  الجرحى 

الفلسطيني وقالت لشعبنا إنها درع واق يحميك.

س: املصالحة ملاذا مل تتم حتى اآلن؟

ج: ألنه هناك فيتو أمرييك، ويف نفس الوقت هناك تيار بحركة فتح ليس تياراً وحدوياً ويريد التفرد 
بالقرار والتخلص من الرشكاء السياسيني عىل الساحة، تجده يتعاون مع االحتالل اإلرسائييل بهدف 

االستئصال.
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املقاومة  الستئصال  وإرسائييل  أمرييك  تنفيذ ملخطط  هو  بآخر  أو  بشكل  الضفة  يف  يجري  الذي 
والقرار  السياسية  باإلرادة  وتسلحوا  األمرييك  الفيتو  من  تخلصوا  إذا  الضفة.  من  وحامس 
تكون  فسوف  االنقسام،  وإنهاء  الوحدة  يرفض  الذي  التيار  هذا  وألجموا  املستقل  الفلسطيني 

مصالحة إن شاء الله.

س: هناك من يقول إن حامس تخىش االنتخابات القادمة؟

ج: حامس تخطت ثقافة الخشية والخوف، والجامهري التي جاءت يف انطالقتها تعطي رسالة مفادها 
أن الشعب الفلسطيني يلتف حول خيار حامس واملقاومة وحول اإلسالم، فحامس إذا ما خاضت 

أي انتخابات قادمة فإنها ستحصل عىل نتائج مهمة وطيبة.

س: ملاذا تجرون التعديل الوزاري يف هذا الوقت، البعض يراه معمقاً لالنقسام؟

بأننا  شعبنا  أبناء  لكل  رسالة  نعطي  حتى  مجدداً  استحرضناه  واليوم  سابقاً  ذلك  طرحنا  نحن  ج: 
حركة  وأن  بالحكم  التفرد  يف  نرغب  ال  وأننا  اآلخر،  عىل  واالنفتاح  السياسية  بالرشاكة  معنيون 
حامس تقول للفصائل والشخصيات إن هذا وطن الجميع وبلد الجميع، ومن يريد أن يخدم هذا 
الوطن من املوقع الحكومي يف إطار البنامج الحكومي والتفاهم السيايس عىل البنامج السيايس 

وامليداين فهذا يشء مفتوح للجميع.

س: هل موقفكم من القبول بدولة عىل حدود 1967 تغيري أو تنازل يف مواقفكم؟

ج: ليس هناك أي تغيري، نحن ثبتنا ذلك يف كلمة االنطالقة، قلنا بأن فلسطني هي كل فلسطني وكل 
فإذا  املرحيل،  التحرر  يسمى  ما  إطار  يف  لكن  التاريخية  فلسطني  هي  فلسطني  الوطني،  الرتاب 
كانت هناك إمكانية لقيام دولة يف قطاع غزة والضفة الغربية والقدس فال مانع من قبوله مقابل 

هدنة وليس مقابل االعرتاف بإرسائيل.

س: كيف ترون توقف املفاوضات بني السلطة وإرسائيل؟

ج: املفاوضات متوقفة منذ زمن بعيد، وكل فرتة وأخرى يعطونها تنفساً اصطناعياً فتبدو وكأنها حية. 
ال توجد مفاوضات، واليوم وصلت لطريق مسدود وهي النهاية الطبيعية ملسار أوسلو.

وأذكر أننا عندما كنا يف مرج الزهور بجنوب لبنان مبعدين، أعلن عن اتفاقية أوسلو، يومها عقد 
عدد كبري من املبعدين ورشة لدراسة األوضاع املرتتبة عىل أوسلو، وكانت النتيجة تقول إن اتفاقية 

أوسلو تحمل بذور الفشل يف داخلها، هذا الكالم منذ العام 1993.

وحتى لو مضت بعض السنوات فإنها ستصل إىل نقطة النهاية، هناك الءات إرسائيلية ال يكن أن 
يتنازلوا عنها باملفاوضات.

س: هل أنتم جاهزون ملفاوضة إرسائيل تحت رشوط؟

فاوضت  إرسائيل  ألن  السيايس،  االنتحار  من  يشء  املرحلة  هذه  يف  إرسائيل  مع  املفاوضات  ال،  ج: 
املنظمة عىل مدار 18 سنة ومل تعطها أي يشء، ويقول العرب “ال تجرب املجرب”.

س: العالقة مع مرص كيف تقيمونها اآلن وكيف تريدونها؟
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ج: عالقتنا مع مرص اسرتاتيجية، هناك يشء اسرتاتيجي يحكم العالقة يف املايض والحارض واملستقبل، 
لكن يف اإلدارة السياسية واليومية تحدث خالفات، نسعى لحل هذه الخالفات عن طريق التفاهم 
والحوار املبارش وغري املبارش، ونحن راضون أن تبقى يف يد مرص امللفات الفلسطينية الرئيسية. 
ترتيب  ملف  وعندها  شاليط،  جلعاد  اإلرسائييل  الجندي  وملف  املصالحة،  ملف  عندها  فمرص 

منظمة التحرير الفلسطينية، ألن اتفاقية القاهرة 2005 تناولت هذه القضية.

األطراف  كل  من  واحدة  مسافة  عىل  الوقوف  رضورة  هو  مرص  يف  األخوة  من  نطلبه  ما  كل 
العمق  هذا  تأمني  وعىل  العالقات،  عىل  حريصة  مرص  والجغرافيا  التاريخ  فبحكم  الفلسطينية. 
والحوار وحده  بالحوار،  عليها  نختلف  التي  القضايا  الفلسطيني، ومعالجة  للشعب  االسرتاتيجي 

فقط.

س: بعض األطراف العربية تشكك يف عالقتكم بإيران، ما هو ردكم؟

ج: عالقتنا بإيران مثل عالقتنا بالسعودية وقطر واألردن وتركيا ومبرص وبكل محيطنا العريب واإلسالمي. 
ويف  الجميع،  عىل  االنفتاح  سياسة  ثبتنا  كحكومة  ونحن  الجميع،  عىل  منفتحة  حركة  وحامس 
قام  الشهيد سعيد صيام  الداخلية  ووزير  وسوريا،  السودان ومرص  زرنا  إيران،  زرنا  كام  جوالتنا 

بزيارة إىل موسكو مع اإلخوة، نحن يف عالقات مفتوحة عربياً وإسالمياً ودولياً.

يشء  وهذا  عليه،  مشكورة  هي  الفلسطيني  للشعب  ومالياً  وإعالمياً  سياسياً  دعاًم  تقدم  إيران 
نقدره كشعب فلسطيني، وأي دولة تقدم دعاًم للشعب الفلسطيني طاملا مل يكن مرشوطاً فنحن 
واملنطقة،  لألمة  والفكري  الثقايف  املكون  من  إسالمية وهي جزء  دولة  إيران  وكذلك  به.  نرحب 

وهي جزء من نسيج املنطقة.

س: البعض يسأل: ماذا يريد الغرب من حامس وماذا يسألها؟

إزالة حركة  بأن  الغرب مع حامس؟ ألنه باختصار وصل إىل قناعة  يلتقي  البداية نقول: ملاذا  ج: يف 
حامس عن الخارطة السياسية مسألة صعبة، ال بالحصار وال بالحرب، ولذلك صار هناك إعادة تقييم 
للموقف السلبي للغرب من حركة حامس، فوجدوا أن من يريد التعامل مع الوضع الفلسطيني 
ال بد أن يتكلم مع حامس باعتبارها حركة منتخبة ورشعية وذات وزن شعبي وجامهريي. من هنا 
أعتقد أن العالقة والحوار مع الغرب يشء طبيعي، لكن غري الطبيعي هو عدم وجود اتصاالت مع 

حامس التي تشكل كل هذا الثقل السيايس.

س: كيف تديرون غزة يف ظل الحصار والتضييق املايل والسيايس؟

ج: الحكومة من خالل وزاراتها املختلفة تدير القطاع، كاًل حسب اختصاصه، وهذه اإلدارة قامئة عىل 
قوانني سنها  الوزراء، ومبنية عىل  ُتعتمد يف مجلس  آليات عمل  وبرنامج، وعىل  تخطيط ورؤية 
املجلس الترشيعي. لذلك فاإلدارة السياسية واالقتصادية االجتامعية واإلنسانية ناجحة رغم كل 

الظروف الصعبة التي منر بها.

اليوم هذه  تعرتضها.  التي  العقبات  كل  رغم  الصعاب  تخطي  قادرة عىل  أنها  الحكومة  وأثبتت 
الحكومة أفضل وأقوى، وهي تعالج قضايا كبى كموضوع اإلعامر والكهرباء وتحلية املياه، وهناك 

اآلن مشاريع بنية تحتية، وحكومتنا ماضية وتدشن مرحلة جديدة يف إدارة قطاع غزة.
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س: هناك من يشكو التضييق عىل الحريات واملؤسسات يف غزة، هل تتابعون ذلك؟

ج: نحن نتابع هذا األمر، وأي شكوى تصلنا نعالجها فوراً ونتابعها ونشكل لها غطاء برضورة احرتام 
وقانونياً،  دستورياً  التزاماً  يكون  أن  قبل  ديني  التزام  وهذا  اإلنسان،  وحقوق  العامة  الحريات 
الناس تحرتم حرياتهم ومعتقداتهم وأموالهم وأعراضهم، وهناك صورة إيجابية، ليس كام يريد أن 

يقدمها البعض ويقصد بها تشويه صورة الحكم بغزة.

س: كيف تقيمون عالقتكم مع الفصائل يف غزة؟

ج: العالقة قامئة عىل االحرتام املتبادل، نحن نحرتم كل الفصائل الفلسطينية وال ننكر دورها وتاريخها 
وعطاءها. هناك فصائل منضوية تحت إطار منظمة التحرير بيننا وبينهم خالفات سياسية، وهناك 

فصائل يف موقع التحالف نسميها فصائل مقاومة ومامنعة، عالقتنا ممتازة بها.

بشكل عام حامس تشارك يف كل الهيئات الجامعة للقضية الفلسطينية، وليس أدل عىل ذلك من 
ومن  التحرير  منظمة  داخل  من  الفلسطينية  الفصائل  كافة  مع  لقاءات  لعقد  لجنة  شكلنا  أننا 

خارجها من أجل مشاركتها يف الحكم.

التي تقيمها يف غزة، وشاركنا  الفصائل  الجامهريية لهذه  أننا سهلنا االحتفاالت  ونحن نذكر هنا 
كحكومة وحامس فيها، وهذا لألسف غري موجود بالضفة الغربية.

س: الجزيرة نت تستعد لالحتفال بذكراها العارشة، ماذا تقولون للعاملني فيه؟

ج: أوالً أنا من قراء الجزيرة نت، آه والله دامئاً أطلع عىل املوقع وأتصفحه، هو موقع غني. هناك 
مواقع كثرية ويكن أن تجد فيها كالماً كثرياً ولكن ليس غنياً. نحيي املوقع والقامئني عليه، ونحييك 
أخ ضياء يف غزة هنا، ونتمنى لهذا املوقع املزيد من النجاح والتطور حتى يكون قراؤه ليس فقط 

باملاليني يومياً بل أكرث من ذلك بكثري.

وثيقة رقم 302:

أفيجدور  ترصيحات  حول  الفلسطينية  الخارجية  الشؤون  وزارة  بيان 
ليربمان العنرصية302

28 كانون األول/ ديسمب 2010

من جديد، يطل وزير الخارجية اإلرسائييل ليبمان عىل العامل مبواقفه العنرصية وآخرها التي أدىل 
بها يف اجتامع رسمي ضم سفراء إرسائيل يف العامل، ومبشاركة رئيس الدولة ورئيس الوزراء اإلرسائييل. 
وكنا نفضل عدم الرد عىل ترصيحات ليبمان خاصة وأنها ال متت للسياسة وال للدبلوماسية وال لألخالق 

بصلة.

إن ما حملته أقواله من دعوات رصيحة للعنرصية قد دفعتنا لنؤكد عىل ما ييل: 

إن ليبمان هو مستوطن يقيم يف األرايض الفلسطينية املحتلة وبشكل غري رشعي ومخالف للرشعية   .1
الدولية ولالتفاقات املوقعة بني الجانبني. 


